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Jaarverslag Stichting Waalres Erfgoed 2018 
                                                                                                                         
Een jaarverslag wordt gemaakt van alle activiteiten die in een jaar hebben plaatsgevonden. Zo’n evaluatie 
kan zich richten op de inhoudelijke doelstelling of op de organisatorische doelstelling. Dit verslag gaat over 
het laatste, en wordt gemaakt omdat het een grote invloed heeft op het functioneren van de stichting. 
 
Het verslag is bestemd voor:  

1. het bestuur van de stichting om de bestuurlijke prioriteiten vast te stellen en de gevolgen daarvan 
voor de begroting van het daaropvolgende jaar. 

2. de gemeente Waalre ter verantwoording voor de verleende subsidie in 2018. 
3. plaatsing op de website om te voldoen aan de ANBI-status die aan de stichting is verleend. 

 
Doelstellingen: 
1. Profileren van de stichting: 

- naamsbekendheid van de stichting vergroten. 
- zorgen voor voldoende publiciteit. 
- website onderhouden. 

2. Medewerkers werven. 
3. Bestuursleden werven. 
4. Donateurs werven. 
5. Medewerkers motiveren. 
 
Behaalde resultaten: 
1. Profileren van de stichting: 

1.  In 2018 heeft Waalres Erfgoed een boek uitgegeven onder de titel `Het huis van Waalre`. 
Medewerker Sjef van Dijk heeft het boek geschreven. Tijdens de opening van het nieuwe 
gemeentehuis is het boek gepresenteerd en is de eerste uitgave overhandigd aan de burgemeester en 
wethouder. 

2.  Nieuwjaarskaarten zijn verstuurd naar medewerkers, donateurs en relaties. 
3.  Elk kwartaal is een nieuwsbrief verzonden naar de medewerkers, donateurs en relaties.  
4.  Het digitaliseren en toegankelijk maken van het gegevensbestand is volop in bewerking. Ongeveer 

75% van de documenten zijn gedigitaliseerd.  
5.  Contacten/samenwerking met de gemeente: 

een bestuurslid is lid van de straatnamencommissie. 
een bestuurslid heeft deelgenomen aan een werkgroep rond activiteiten op de nieuwe Markt in 
Waalre-dorp. 
een bestuurslid is door de gemeenteraad benoemd als lid van het Programma Bepalend Orgaan van 
RTV Horizon  
bestuursleden hebben de bijeenkomsten over de opening van het nieuwe gemeentehuis bezocht. 
Er is actief deelgenomen aan de opening van het nieuwe gemeentehuis 

6.  Maandelijks staat een oude foto uit het archief in de Schakel om gegevens over deze foto te krijgen.  
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7.  In mei is deelgenomen aan de Braderie op de markt in kerkdorp Waalre. 
8.  In december is deelgenomen aan de Kerstmarkt in kerkdorp Waalre 
9.  Met grote regelmaat wordt er beroep gedaan op de kennis en fotoarchief van Waalres Erfgoed door                  

inwoners en oud-inwoners van Waalre en ook van buiten Waalre. 
10.  In samenwerking met Harmonie Juliana wordt een boek voorbereid dat in het jubileumjaar van de 

harmonie wordt uitgegeven en gepresenteerd. 
11. In de eerste maanden van 2018 is veel tijd besteed aan de verhuizing naar het Huis van Waalre. 

Diverse gesprekken zijn gevoerd met ambtenaren van de gemeente en medewerkers van Waalres 
Erfgoed. In maart 2018 heeft de verhuizing plaatsgehad. 

12. Gewerkt wordt aan een nieuwe website. Deze site wordt interactief. Gehoopt wordt dat mede 
daardoor de belangstelling voor Waalres Ergoed groter wordt. 

13. Onder eigen naam iseen Facebookpagina geopend. Opnieuw om belangstelling voor Waalres 
Erfgoed te vergroten. 

14. Waalres Erfgoed is vertegenwoordigd in de Werkgroep Open Monumenten. Waalres Erfgoed heeft 
een stand gehad tijdens de Open Monumentendag 

15. Elke maand hebben kringgesprekken plaatsgevonden bij de dagactiviteiten bij De Pracht, Neffe de 
Kerk en Eeckenrhode. De maand juli heeft Eeckenrhode dit gesprek geannuleerd vanwege vakantie 
van de vrijwillige-begeleiders. 

16. In het jaar 2018 zijn twee lezingen gegeven. Een voor de Seniorenvereniging kerkdorp Waalre en 
een voor de Zonnebloem Aalst en Waalre. 

17. Onderzoek verricht en gerapporteerd inzake top 10 toponiemen op verzoek van TOP10NL te Zwolle  
18. Wekelijks op maandag, woensdag en donderdag, in totaal 5 dagdelen, zijn medewerkers van het 

Waalres Erfgoed aanwezig in de spreekkamer Blokven A en B van het Huis van Waalre om 
werkzaamheden te verrichten voor het vastleggen van de historie van Waalre. Tevens om bezoekers 
te ontvangen met vragen en verzoeken over diverse onderwerpen.    

     
2. Medewerkers werven. 

1. Begin 2018 was het aantal medewerkers 42, einde 2018 waren er dit 34. Het verschil is met name 
ontstaan door het opschonen van de ledenlijst . 

2. In een interview van de Schakel is een oproep gedaan voor nieuwe medewerkers en bestuursleden 
3. Op 22 november heeft Waalres Erfgoed een open dag georganiseerd om mensen kennis te laten 

maken met het werk, maar ook mensen te interesseren om medewerker te worden. 
4. Deelname braderie en kerstmarkt kerkdorp Waalre om medewerkers te werven 
5. Eigen Facebookpagina 
6. Een vijftal functiebeschrijvingen zijn aangeleverd bij de oproep voor vrijwilligers 

(Goedvoormekaar)   
 
3. Donateurs werven. 

1. Vier nieuwsbrieven, onder de naam van Spinning Houwe, zijn uitgebracht. 
2. In het voorjaar en het najaar zijn voor de donateurs lezingen georganiseerd. .  
3. Begin 2018 had Waalres Erfgoed, inclusief de medewerkers 165 donateurs, einde 2018 waren dit 

120. Het verschil is met name ontstaan door het opschonen van de donateurslijst. 
 

4. Medewerkers motiveren. 
1. Er is voor de medewerkers een excursie georganiseerd naar Den Bosch. Daar is een bezoek 

gebracht aan het Provinciehuis. Vervolgens is de dag afgesloten met een buffet bij café-camping 
De Volmolen. De opkomst was groot.  

2. Alle werkgroepen hebben een bestuurslid als contactpersoon. 
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Conclusies en aanbevelingen. 
1. Profilering. 
    Conclusies: 

- Waalres Erfgoed heeft zich meerdere keren op verschillende gebieden aan het dorp/gemeente 
getoond. 

-  Om op de kaart te blijven is continue aandacht vereist. 
    Aanbevelingen: 

- Blijven stimuleren om de heemkamer te bezoeken. 
- Website blijven vernieuwen en zover mogelijk/gewenst interactief te maken. 
- Boekverkoop promoten. 
- In het Huis van Waalre moet Waalres Erfgoed door de inwoners van Waalre meer gezien worden. 

Daarvoor gaan we in overleg met enkele ambtenaren. 
2. Werven van nieuwe medewerkers. 

Conclusies:                                                                                                                                                           
Het aantal medewerkers is gedaald en er zijn er te weinig echt actief. Omdat op korte termijn 
  "oudere" medewerkers dreigen af te haken vergt dit extra aandacht. 

    Aanbevelingen: 
- Zorgen dat voldoende folders in openbare ruimten aanwezig zijn. 
- Extra aandacht besteden aan actieve werving van nieuwe medewerkers en bestuursleden, onder 

andere via Goedvoormekaar, en op andere wijze zoals De Schakel, facebook en markten. 
- ook het jaar 2019 zal in het teken moeten staan van werven van nieuwe bestuursleden en 

medewerkers.  
3. Donateurs. 
    Conclusies: 
    Het aantal donateurs is gedaald. Met name als gevolg van het opschonen van de donateurslijst.. 
    Aanbevelingen: 
    Het blijft een punt van aandacht om actief donateurs en sponsoren te werven. 
4. Motivatie medewerkers. 
    Conclusies: 
    Aan excursies voor medewerkers wordt goed deelgenomen. 
    Aanbevelingen: 
    Meer en meer de medewerkers vragen om hun inzet voor het opstarten van nieuwe projecten 
    en “interne” werkzaamheden en waar nodig cursussen aanbieden. 
 

14 februari 2019,  Stichting Waalres Erfgoed, Lambert Jansen 
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